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 Välkommen till Sjöbefälsföreningens nyhetsbrev 
Vår ambition är att Sjöbefälsnytt ska komma ut i mitten av varje månad med det senaste från 
Sjöbefälsföreningen. 
Glöm inte att uppdatera din e-postadress. Kontakta SBFs kansli: sbf@ledarna.se (t o m 16 oktober), 
därefter vår nya e-postadress: sbf@sjobefal.se  

 

   

 @sjobefal.se 
- nya e-postadresser till Sjöbefälsföreningen och 
till SMBF Service AB 
Från och med måndagen den 19 oktober ändras samtliga av Sjöbefälsföreningens och SMBF Service ABs e-
postadresser från @ledarna.se till @sjobefal.se 
Den allmänna e-postadressen till föreningen blir då: sbf@sjobefal.se och till SMBF Service AB smbf@sjobefal.se  

 

   

 Kollektivavtalen med Sarf uppsagda  
Sjöbefälsföreningen har den 12 oktober sagt upp samtliga gällande kollektivavtal och separatavtal i 
kollektivavtalsform med Sjöfartens Arbetsgivareförbund - Sarf. Avtalen upphör vid utgången av januari 2016. 

I vanliga fall brukar vi föreslå en prolongering av avtalen, men eftersom Sjöbefälsföreningen har en olöst tvist 
med Sarfs medlemsföretag Destination Gotland, så avvaktar vi med detta. 

 

   

 Kollektivavtalen med Almega uppsagda  
Sjöbefälsföreningen har den 2 oktober sagt upp samtliga gällande kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen 
bransch skärgårdstrafik för omförhandling. Avtalen upphör den 31 december 2015. 

 

   

 Valet närmar sig 
- och du kommer inte att kunna rösta utan e-postadress 
Den 15 november påbörjas valet inför Sjöbefälsföreningens kongress den 14-16 juni nästa år. Då ska de aktiva 
och interaktiva medlemmarna välja 35 ombud, som ska företräda dem. 
Valet kommer att ske elektroniskt via din e-postadress. En förutsättning för att du ska kunna rösta är att 
föreningens kansli har tillgång till din giltiga e-postadress. Kansliet har konstaterat att många medlemmar saknar 
e-postadresser i vårt medlemsregister och att andra inte har uppdaterat den. Vi har också sett att vissa spärrat 
sin e-postadress och därmed inte kan ta emot e-post från Sjöbefälsföreningen. Om du vet att du har spärrat din 
mailadress i medlemsregistret, men ändå vill kunna rösta i valet till kongress, måste du kontakta vårt kansli för 
att upphäva spärren. 
Du kommer inte att kunna rösta och utöva ditt demokratiska inflytande i Sjöbefälsföreningen om inte din 
giltiga e-postadress finns i vårt medlemsregister före den 11 november 2015. 
Om du regelbundet får föreningens nyhetsbrev till din privata e-postadress, kan du utgå från att rätt adress står i 
medlemsregistret. 
Om inte – meddela kansliet din aktuella e-postadress till:  
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sbf@ledarna.se fram till den 16 oktober 
Från och med måndagen den 19 oktober gäller vår nya e-postadress: sbf@sjobefal.se 

   

 SBFs fackliga kurs 
SBFs fackliga grundkurs kommer att hållas den 10-12 november på Sjöfartshotellet i Stockholm.  
Fram till den 16 oktober anmälan till sbf@ledarna.se  
Från och med måndagen den 19 oktober anmälan till vår nya e-postadress: sbf@sjobefal.se 

 

   

 Behörighetsförlängning maskinbefäl 
Länk till kursen på Chalmers Professional Education: 

http://www.chalmersprofessional.se/sv/utbildningar?tags=sjofart&id=5432#.Vd1vjfntlBc 

 

   

 Sjöbefälsföreningens gruppförsäkring  
Vid årsskiftet lämnar Sjöbefälsföreningen Ledarna och de gruppförsäkringar som du idag har i Bliwa via Ledarna 
kommer då att avslutas. 

Sjöbefälsföreningen erbjuder motsvarande mycket fördelaktiga gruppförsäkringar i samarbete med Euro 
Accident. Gruppförsäkringen kommer att flyttas över kollektivt från Bliwa till Euro Accident. Mer information 
kommer att skickas personligen till var och en i god tid före överflyttningen. 

Observera att detta endast gäller personförsäkringar och inte SAK-försäkringar. 

 

   

 Verksamhetsberättelsen för 2014 
Sjöbefälsföreningens verksamhetsberättelse i pdf-format kan beställas från föreningens kansli. sbf@ledarna.se 
Fr o m måndagen den 19 oktober ny e-postadress: sbf@sjobefal.se 

 

   

 Lediga veckor i Åre/Tegefjäll 
Veckorna 2, 3, 4, 5, 6 , 11 och 12 är fortfarande lediga i föreningens hus i Åre/Tegefjäll. Boka på 
sbf.stugor@ledarna.se fram till den 16 oktober. Från och med måndagen den 19 oktober gäller den nya e-
postadressen: sbf.stugor@sjobefal.se 

 

 Följ oss på även på vår hemsida och på Facebook och Twitter   
 Du kan även få aktuell information 

från Sjöbefälsföreningen på vår 
hemsida och på vår Facebooksida. 
På FB-sidan kan du också lägga in 
egna kommentarer till föreningen  

 

   eller till kollegor. 
På Twitter lägger vi varje dag ut 
tweets som länkar dig vidare till 
intressanta sjöfartsrelaterade 
artiklar och händelser över hela 

 

   världen. 
Du når våra Facebook- och 
Twittersidor enklast via direktlänkar 
på vår hemsida. 
www.sjobefalsforeningen.se   

 

   

   

   

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN - en förening inom Ledarna 
Box 12100, 102 23 Stockholm 
tel 08-598 99 085    e-post sbf@ledarna.se    internet www.sjobefalsforeningen.se  
Nyhetsredaktör marie.halvdanson@ledarna.se 

Klicka här för att avregistrera din adress 
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